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terapi 
& tillid

Over hele landet hjælper KRIS 
voksne, der lider af senfølger 
efter incest og andre seksuelle 
overgreb. Vi baserer vores ar-
bejde på kristne værdier og 
har dyb respekt for den enkelte 
uanset baggrund. Frihed til at 
være sig selv, faglighed, om-
sorg og dialog er nøgleord, når 
vores terapeuter arbejder. 

Mennesker, der har været ud-
sat for overgreb, har fået øde-
lagt den grundlæggende evne 
til at stole på andre - og have 
en tæt relation. Derfor går ar-
bejdet hos KRIS bl.a. ud på at 

genoprette evnen til at have 
tillid til andre mennesker - og 
sig selv.

Du kan blive medlem af KRIS 
og fx støtte vores arbejde for de 
seksuelt misbrugte. 

KRIS står for: 
Kristen terapi
og Rådgivning 
for Incestofre 
og Seksuelt 
misbrugte.

Over hele landet hjælper 
KRIS voksne, der lider af 
senfølger efter incest og 
andre seksuelle overgreb.
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efter seksuelle overgreb
bryd tavsHeden
Seksuelle overgreb kender in- 
gen alder, social status eller na- 
tionalitet. Det sker i alle sam-
menhænge - hos troende og ik- 

Målet med terapien hos KRIS 
er da også, at den krænkede 
kommer ud af offerrollen, hvor 
komplekse følelser og et smad-
ret selvbillede dominerer hele 
tilværelsen. I stedet lærer han/
hun at håndtere egne følelser 
og være tro mod sig selv. Det 
hjælper både den misbrugte og 
fx ægtefællen.

Bryd tavsheden. Seksuelle overgreb i barndommen har kon-

sekvenser i voksenlivet. KRIS ved, at hvert menneske er en 

indsats værd.

ketroende, på landet og i byen, 
hos direktøren og bistandskli-
enten. Først mange år efter kan 
man som voksen ikke holde 

ud at bære på hemmeligheden 
længere, og kompetent be-
handling hjælper. 

For første gang sætter klien-
ten ord på de sønderknusende 
oplevelser, og helbredelsespro-
cessen strækker sig ofte over 
lang tid. Det kræver stor faglig 
specialviden at hjælpe. Derfor 
tager vores terapeuter højde 
for, at den misbrugte har en 
helt speciel kultur, som kun 
forstås af terapeuter, der er 
trænet i at opfange variation i 
selv meget små signaler hos et 
andet menneske. 

... som voksen 
ikke holde ud 

at bære på 
hemmeligheden 

længere ...
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den menneskelige

gevinst
Helle opfordrer:
bryd muren ned, mens 
du får Hjælp til at 
bygge dig selv op!
 »Som misbrugt bygger man en 
mur op omkring sig selv. Man 
lever sit liv inden for muren, 
men når den brydes ned, så 
er man i klar bedring, selv om 
det utrygge kan være skræm-

mende. Gennembrudskraften er 
afgørende, og det hjalp KRIS 
mig med. Efter første samtale 
er jeg ikke i tvivl om, at for før-
ste gang i mere end 20 år ved 
terapeuten mere om mine pro-
blemer, end jeg selv gør. Det 
adskiller klart KRIS fagligt fra 
de andre terapeuter/psykiatere. 
For som den første af de mange 

behandlere, jeg har mødt, har 
hun så stor indsigt, at hun kan 
spotte tegn og spørge ind til 
episoder med stor nænsomhed 
og omsorg. Samtidig er hun 
ikke bange for at konfrontere 
mig med fakta eller egne må-
der at handle uhensigtsmæs-
sigt på, mens hun også forkla-
rer, hvad årsagerne kan være 

til, at jeg ikke altid ved, hvorfor 
jeg reagerer, som jeg gør«. 

Efter et stykke tid kommer 
Helle igen til sin psykiater til 
tjek, mens hun stadig går til 
jævnlige samtaler hos KRIS. 
Psykiateren vurderer, at Helle 
er i klar bedring, og at hun ikke 
længere er kronisk deprimeret.
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Gang på gang blev hun udnyttet og misbrugt. 

Nedbrudt og tvunget. En af konsekvenserne i 

dag er, at hun er på livslang antidepressiv medi-

cin. Hun er bange for nye mennesker, især mænd. 

Det med uddannelse og job kom aldrig for alvor i 

gang, og i dag får hun pension. Hun fik aldrig en 

uddannelse, for skolen var ikke en succes. Det var 

svært at koncentrere sig efter en nat under farens 

herredømme. Hendes far var ellers en god kristen 

mand, der gik i kirke om søndagen, men derhjem-

me bag hjemmets fire vægge, var det kristne bud-

skab blæst væk.

KRIS lægger øre til de livs-
fortællinger, andre helst 
vil være fri for, men som 
nogen skal lytte til, hvis 

sårene skal heles.
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nænsomHed
»KRIS har en ekspertise 
i viden om seksuelt mis-
brugte og hvilke ting, der 
skal til for at hjælpe os. 
Terapeuten vidste præcis, 
hvad der skulle spørges til 
uden at presse mig for me-
get. Og det mest svære at 
fortælle om, tog det år at 
få mod til at sige«, fortæl-
ler Peter. 

I dag er han færdig med 
de faste samtaler, men han 
er ikke i tvivl om, at de ar, 
han har på sjælen efter de 
seksuelle overgreb, kræ-
ver livslang bearbejdning. 
Nogle ting tager bare år at 

tale om. Og endnu længere 
tid at ændre følgerne af.

mærkede ikke en 
brækket fod 
En af dem, som har fået 
hjælp af KRIS, brækkede 
en fod og gik på den i lang 
tid. Misbrugte mennesker 
kan være så skadede, at de 
for længst har afskåret sig 
fra at føle deres smerte.
Vedkommende gik 11 dage 
på den brækkede fod. Det 
viser, hvor megen smerte 
en misbrugt kan fortrænge, 
og hvor afgørende det er, at 
nogen kender ens situation, 
forstår den og tør hjælpe. 
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vrede kræver plads
tilgivelse 
kræver tid

Mange seksuelt misbrugte bærer på 
stor vrede og overvældende følelser af 
afmagt og hjælpeløshed. Billederne af 
overgrebene kører igen og igen på den 
indre nethinde. Psykisk ro findes ikke, 
og man har svært ved at sove, fordi 
man er angst og kroppen er i alarmbe-
redskab.

I terapien hos KRIS tilbyder vi klienten 
at arbejde med vrede, skyld, skam og de 
følelser, der kommer frem, for at de skal 
kunne lære sig selv at kende. Andre kan 
ikke tvinge processen frem eller forcere 
den. Klienten skal have tid til at blive 
helet og lære at sætte sunde grænser.

følger af seksuelt misbrug
•	 Mindreværd,	skam,	skyld	og	
 frygt.
•	 Mistillid.
•	 Undertrykt	vrede,	bitterhed		
 og had.
•	 Seksuel	dysfunktion.
•	 Problemer	i	parforholdet.
•	 Dårlig	kropsbevidsthed.
•	 Manglende	forståelse	for		
 kroppens funktioner.
•	 Manglende	personlige	grænser.
•	 Sociale	problemer. Uden hjælp er følgevirkningerne ofte

 livsvarige, men det er muligt at hjælpe
 et menneske videre.
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misbrugt
af magtmennesker

Mille er med i dokumentarfil-
men »Den tavse smerte«.  Hun 
vælger modigt at fortælle sin 
historie for at sætte fokus på, at 
incestofre har brug for kvalifi-
ceret hjælp, fordi sexovergreb 
på børn giver livslange skader. 

Efter otte års terapi i KRIS kan 
hun nu forsigtigt sætte ord 
på de overgreb, som mænd 
og kvinder systematisk begik 
mod hende som lille. 

 Hun var 11, da forældre-
ne blev skilt. Blev hos 
moderen, der var lige-
glad med børnene, og 
Mille voksede op uden 
tryghed og omsorg. 
Som teenager turde 
hun heller ikke sige 
nej, når hjemmet blev 
brugt til vilde fester 
med sprut og sex. »Jeg 
var som et menneske 
uden vilje. Gjorde, 
hvad de andre ønske-

de. Var i årevis blevet brugt og 
programmeret til at føje«. 

I dag er hun 38 år, søger pen-
sion pga. post traumatisk stress 
syndrom - en kronisk massiv 
skade med hyppige migræner, 
angstanfald og manglende nat-
tesøvn, fordi kroppen er i pa-
niktilstand.  

Egentlig drømte Mille om at 
blive skuespiller, og hun tog da 
også på teaterskole i Holland, 
men måtte opgive, da barn-
dommens oplevelser væltede 
frem, og hun kunne mærke 
hænder på sin krop, der ikke 
var der. Billederne fra overgre-
bene kørte nonstop, og hendes 
angst tog til. Hun knækkede 
som menneske. 

bryder tavsHeden
Da hun første gang møder te-
rapeuten hos KRIS, ligner hun 
et forhutlet barn i en voksen 
krop: Skamferet farvet hår, 
lille og tynd i alt for store ge-
vandter - antifeminin på alle 
måder. Hun kæmper for at 
overleve. »Jeg var fuldstændig 
ødelagt, panisk angst og tavs. 
KRIS vidste, hvad jeg snakkede 
om, da jeg endelig begyndte at 
åbne op. Og de troede på mig.  
Min redning har været KRIS. 
De proppede aldrig noget ind 
over mig, de tog udgangspunkt 

Gjorde, hvad 
de andre ønske-
de. Var i årevis 
blevet brugt og 
programmeret 

til at føje.Mille er ikke i tvivl: »Jeg vil gerne give 

det smukke ved livet videre til mine 

børn, selv om jeg mødte ondskaben 

som barn. Selvværd er altafgørende«.  
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i min situation. Hjalp, lyttede. 
Ventede. Jeg blev forstået 
hver gang, jeg åbnede mun-
den, og jeg forstod, at det ikke 
var min skyld«.

at give livet videre
Mille er kristen og fuldstæn-
dig overbevist om, at Gud fin-
des, og at han hjælper hende 
med at leve hvert eneste mi-
nut. Han kender hendes livs-
historie i detaljen, og alligevel 
har hun unik værdi.
Nu har hun fundet kærlighe-
den og venter sit andet barn. 
Hver dag handler om at være 
mor og prøve at få de mest 
basale forhold i et hjem til at 
fungere. Helt i centrum er øn-
sket om at give sine børn en 
tryg opvækst. »De skal kunne 
lægge sig til at sove i tryghed 
- uden at være bange«.  
Samtidig håber hun, at sam-
fundet anerkender, at hun er 
skadet.  Det vil give hende en 
uvurderlig oprejsning som 
menneske. 

dokumentarfilm & undervisningsmateriale

Den tavse smerte er en do-
kumentarfilm om, hvad det 
gør ved et menneske at blive 
seksuelt misbrugt som barn, 
og hvilke følger det har år 
efter.  

I filmen møder vi en mand 
og tre kvinder, der alle blev 
misbrugt som mindreårige. 
For første gang fortæller de
deres voldsomme
historie -  ikke i tera-
pien, ikke i retslokalet 
- men til kameraet.   

Når et barn bliver sex-
misbrugt mases selv-
værdet til atomer, og
det har alvorlige kon-
sekvenser hele livet 

igennem. Det fortæller de 
medvirkende om. 

Formålet med filmen er at få 
en dialog om incest og sek-
suelt misbrug, så det bliver 
muligt at forebygge og gribe 
ind tidligere. Filmen skal 
bryde tabu og få os til at tale 
ved at gøre tavsheden tavs.

Filmen skal give viden om, at 
der er hjælp at hente.  

Den tavse smerte er en dob-
belt dvd opdelt i bidder med 
de medvirkende og terapeu-
ter fra KRIS. Der er også 
undervisningsmateriale og 
vejledning til lærerne. Køb 
filmen på www.kris-dk.dk. 

den tavse smerte

Fotoklip fra filmen 
»Den tavse smerte«.
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anne: Hvert penselstrøg

ved at male. Der sker bare et og 
andet, når penslen arbejder. 

»Jeg tænkte, jeg kunne sidde 
og tegne lidt for mig selv, hvis 
det var for svært, det vi skulle 
lave - men det blev ikke nød-
vendigt. Jeanette lavede en god 
optakt, hvor hun lagde vægt 
på, at vi ikke skulle præstere 
- men bare være, så jeg blev 
fanget af processen og gik i 
gang.	Undervejs	var	jeg	ved	at	
opgive, men ved at vende mine 
frustrationer med Jeanette, 
lykkedes det mig at fortsætte. 
Mit maleri er et børnebillede 
- og jeg er stadig ikke færdig 
med det. På en eller anden 
måde starter det en proces af 
tanker. Jeg har vist billedet til 

Skitseblok, blyanter, maling og 
en engageret instruktør alias 
kunstneren Jeanette Munks-
bøl. Flere er på KRIS-kursus 
en kølig lørdag, hvor de maler 
varme, hårde, bløde og lyse pa-

stelfarver på et lærred. Opdra-
get hedder, at de skal male fra 
Barndommens have, og formå- 
let er at komme videre med at 
blive et helt menneske igen. 
Mange følelser er bearbejdet 

bringer mig videre

Fra malerkursus i KRIS. Når penslen arbejder, sker 

der noget!

en veninde, som spurgte mig, 
hvor jeg var på det. Måske har 
jeg det som solen lige nu? Tja. 
Hver gang jeg ser på det, ser jeg 
noget nyt. Det er spændende! 
Efterfølgende har jeg købt lidt 
maling, pensler og papir. Nu 
skal jeg bare i gang«.

... formålet er at 
komme videre 
med at blive et 
helt menneske 

igen ...
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tilbud
til dig

• På www.kris-dk.dk - kan du 
 anonymt stille spørgsmål,  
 og du kan give dine erfarin- 
 ger videre. Du får svar fra  
 en kvalificeret medarbejder  
 i KRIS.

•	 KRIS giver terapi og  
 rådgivning til både enkelt- 
 personer, par og familie.

•	 KRIS opretter selv- 
 hjælps- og støtte- 
 grupper, hvor man  
 kan møde andre 
 med lignende bag-
 grund og dermed  
 måske fælles proble-
 matikker.

•	 Kurser i fx sjælesorg  
 for dig, som vil være  
 medarbejder i din  
 kirke eller i KRIS.
 Kreative kurser for  
 klienter fx maler- 
 workshop.

•	 KRIS kommer gerne ud  
 til kirker, skoler, sundheds- 
 personale m.v. og infor- 
 merer om fx incest og  
 overgreb eller konsekven- 
 serne af det fysisk, psykisk  
 og socialt.

• Køb filmen: 
 »Den tavse smerte«. 
 Se på www.kris-dk.dk

•	 KRIS bruger kun den  
 kristne tro som ressource,  
 hvis klienten ønsker det.

Her er det frivillige medarbejdere, der bygger teamwork.

11



Te
am

 L
yn

de
ru

p 
• 

97
17

34
08

kris
Bredgade 55
7400 Herning 
Tlf. 29 70 23 05 

E-mail: kris@kris-dk.dk

Giro: (+01) 5361842 

Danske Bank 
reg. 3627 kontonr. 5361842

www.kris-dk.dk  
- tilmeld dig nyhedsbrevet

KRISTEN TERAPI OG RÅDGIVNING FOR INCESTOFRE OG SEKSUELT MISBRUGTE

Find os på


